
Besluitenlijst van de vergadering van B&W van Hof van Twente 
d.d. 3 november 2020 
 
Aanwezig: 
drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM 
H.J. Scholten 
drs. W.J.H. Meulenkamp 
P. van Zwanenburg 
drs. D. Lacroix 
 
Afwezig: 
 
 
Zaaknr Onderwerp Aanvrager Voorstel 
93430 De besluitenlijst van de 

vergadering van B&W d.d. 
27 oktober 2020 
 

Zweers, Monique 
 

Besloten is de besluitenlijst vast te stellen 

93342 Centraal tellen van de 
stemmen bij de Tweede 
Kamerverkiezing 2021 
 

Meijerman, Ruud 
 

Besloten is de raad voor te stellen bij de 
Tweede Kamerverkiezing op 17 maart 2021 
opnieuw mee te doen aan het experiment 
centrale stemopneming. 
 

93223 Beantwoording 
Raadsvragen: organisatie 
stemlokalen Tweede 
Kamerverkiezingen 2021 
 

Meijerman, Ruud 
 

Besloten is in te stemmen met de 
beantwoording van de raadsvragen. 

90778 Belastingverordeningen 
2021 

Kutuk, Memet 
 

Besloten is onder voorbehoud van vaststelling 
op 4 november 2020 van de ongewijzigde 
begroting 2021 v.w.b. de belastingtarieven de 
raad voor te stellen de belastingverordeningen 
2021 vast te stellen. 
 

85555 Havenbeheerverordening 
2021 en 
Havengeldenverordening 
2021 

Weekhout, Nafasj 
 

Besloten is: 
1. de raad voor te stellen de 

Havenbeheerverordening 2021 en de 
Havengeldenverordening 2021 (Haven,- 
kade- en opslaggelden) vast te stellen. 

2. de "Beleidsregels bestuurlijke boeten 
Havengeld 2021" vast te stellen 

3. de "Uitvoeringsregeling Havengeld 
2021" vast te stellen 
 

88390 Verslag bestrijding 
eikenprocessierups 2020 

Roebert-ter Horst, Alie 
 

Besloten is de gemeenteraad over het verloop 
van de bestrijding van de eikenprocessierups 
in 2020 te informeren door het aanbieden van 
de raadsbrief. 
 



84571 Inzet buurtsportcoaches 
ingaande 2021 

Slagers, Martin 
 

Besloten is: 
1. de combinatiefunctionarissen/ 

buurtsportcoach in te zetten voor de 
jaren 2021 en 2022 op basis van de 
volgende uitgangspunten: 

• de buurtsport-/cultuurcoach c.q. 
combinatiefunctionaris (bsc) dient te 
fungeren als stimulator, kennis-
overbrenger voor de aanvrager 

• de inzet van de bsc dient aanvullend 
te zijn op eventuele beroepskrachten 

• de inzet van de bsc moet passen 
binnen de visie "gezonde verbinding 
dan wel het "Hof Beweeg akkoord". 

• de co-financiering van 60% dient 
binnen de eigen begroting van de 
aanvrager te worden gerealiseerd 

2. de coördinatie/aansturing van de bsc, bij 
de gemeente onder te brengen 

3. mandaat te verlenen aan wethouder 
Scholten om namens de gemeente de 
overeenkomsten met de betrokken 
partijen te tekenen. 

 
90696 Motie v/d leden van 

Weyenberg en Lodders en 
het verzoek van MKB-
Nederland 

Kutuk, Memet 
 

Besloten is: 
1. voor verzoeken om uitstel van betaling 

of een betalingsregeling maatwerk te 
blijven leveren. De regel hierin is dat 
conform de Leidraad invordering 2019 
de regeling niet langer duurt dan de 
eerstvolgende aanslagoplegging van het 
daarop volgende belastingjaar; 

2. in uitzonderlijke gevallen aan 
ondernemers, die vanwege de 
coronamaatregelen in financiële 
problemen geraken, ook over een 
langere periode een regeling te treffen. 
Om dit soepel te laten verlopen is het 
verzoek om af te zien van de eisen 
genoemd in artikel 26.6.2a van de 
Leidraad invordering 2019.  

 
93169 Sallandse Heuvelrug en 

Twents Reggedal 
Meijer, Evelien 
 

Besloten is de raadsbrief over de Sallandse 
heuvelrug en Twents Reggedal vast te stellen 

 
 
Vastgesteld d.d. 10 november 2020 
 
Burgemeester en wethouders van Hof van Twente, 
de secretaris, de burgemeester, 
 
 
 
drs. D. Lacroix 

 
 
 
drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM 

 


